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RESUMO 

  

Introdução: muitos são os fatores que podem gerar a compulsão alimentar, contudo este estudo 

visa apresentar a relação entre a ansiedade e a compulsão alimentar em adolescentes. 

Metodologia: a pesquisa se concretizou por meio da pesquisa bibliográfica de revisão 

integrativa. Foram considerados trabalhos na língua portuguesa, de escrita nos últimos dez anos 

(2012 a 2022), encontrados em bases digitais, como Scielo e BVS (Biblioteca Virtual em 

Saúde). Resultados e discussão: diante dos resultados obtidos, foi possível observar o tema é 

mais relacionado à obesidade, em consideração à compulsão alimentar, apresentando pontos de 

vista semelhantes feitos por autores distintos. Considerações finais: para melhor adesão a 

respeito do tema, faz-se necessário desenvolver mais trabalhos a respeito dele, principalmente 

por se tratar de um assunto de cunho social.  

 

Palavras chave: Compulsão alimentar. Ansiedade. Adolescentes. Obesidade. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: There are many factors that could cause an eating compulsion disorder, that said, 

the goal of this study is to present the relation of anxiety and eating compulsion in teenagers . 

Methodology: the survey came true through the bibliographic survey of integrative review. 

Considering papers of writing in the Portuguese language  in the last ten years (2012 a 2022) 

that were found in digital bases like Scielo and BVS (Biblioteca Virtual de saúde). Results and 

discussion: In the face of the obtained results we can observe that about the theme it’s more 

related to obesity, in consideration of the eating compulsion, presenting similar points of view 

done by different authors. Final Considerations: To better access the theme, it’s necessary to 

develop more surveys about it, especially  because it’s about a subject of social nature.  
 
Keywords:   Eating Compulsion, Anxiety, Teenagers, Obesity. 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Diante da temática que perpassa este escrito, faz-se necessário compreender, em 

primeiro lugar, como se iniciou a discussão a respeito da compulsão alimentar. Segundo 

Azevedo, Santos e Fonseca (2004), o transtorno de compulsão alimentar começou a ser 

estudado na década de 1950 por Stunkard, porém, sua elevação diagnóstica só foi concluída na
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década de 1990, quando foi incluída no DSM. Foi um periódico lançado há pouco tempo no 

DSM-V. (AZEVEDO, SANTOS e FONSECA, 2004) 

Conforme Whitbourne e Halgin (2015) discorrem, a compulsão alimentar diz respeito a 

uma grande ingestão de alimentos, sendo que a pessoa continua a ingerir alimento mesmo após 

se sentir saciado ou sem fome, pode comer sozinha e sentir repugnância de si mesmo ou culpa 

após a comilança. Essa perda de controle ao ingerir os alimentos ocorre com frequência durante 

a semana, fazendo, assim, com que a pessoa ganhe bastante peso em um curto período. 

(WHITBOURNE e HALGIN, 2015) 

Ademais, a compulsão alimentar geralmente começa no período da adolescência, 

podendo se agravar até a fase adulta do indivíduo. E essa fase da adolescência é um período 

bastante importante, pois nela ocorrem diversas mudanças, tanto corporais quanto 

psicológicas. Em virtude disso, Coletty (2005) completa que a adolescência indica também 

que as mudanças corporais têm importantes repercussões psicológicas em função de maneira 

pela qual os jovens se adaptam aos seus corpos em mudança e ao aparecimento das suas 

capacidades sexuais. (COLETTY, 2005) 

Pesquisas feitas por Palavras et. al. (2011) informam que: 

Alguns de nossos achados também informam sobre a manifestação de TCAP entre 

adolescentes: em população jovem venezuelana não-clínica (12-18 anos), os dados 

indicam prevalência de 0,66% (0,51% das meninas e 0,14% dos meninos); já um 

estudo brasileiro referiu 1,8% de jovens estudantes afetados com TCAP (15-17 anos). 

Em países não latino- americanos, estudos em adolescentes também demonstram 

prevalências de TCAP dentro desta faixa: um estudo norueguês, com jovens de 14-15 

anos, descreveu prevalência de 0,4% para cada sexo e outro, norte- americano (média 

14 anos), encontrou 1,9% das meninas e 0,34% dos meninos manifestando o 

transtorno. (PALAVRAS et.al., 2011) 

 

Segundo o pressuposto acima, podemos perceber a frequência com que ocorre a 

compulsão alimentar em jovens, tanto do sexo masculino quanto feminino, sendo mais 

prevalente em mulheres. Diante disso, Whitbourne e Halgin (2015)       acreditam que esse 

transtorno reflete um conjunto complexo de interações entre a vulnerabilidade genética de um 

indivíduo, experiências com comida, imagem corporal e exposição a influências socioculturais. 

E conforme o estudo de Chimbinha et. al., (2019) o perfil epidemiológico desses pacientes 

revela baixa autoestima, depressão, sentimento de culpa, insegurança, vergonha e ansiedade. 

(WHITBOURNE e HALGIN, 2015) (CHIMBINHA et. al., 2019) 

Visto que um forte causador da compulsão alimentar se trata da ansiedade, que, nos 

tempos atuais tem grande predominância na sociedade, também é válida uma compreensão 

melhor sobre ela. A ansiedade é subdividida em dois tipos de ansiedade, a normal e a patológica. 

De acordo com Nardi et.al (1996), o que caracteriza a ansiedade normalmente são indivíduos 



  

que comumente sentem uma sensação desagradável de pressão que é acompanhada de sintomas 

físicos, como palpitações, sudorese excessiva, mal-estar, aperto no tórax e inquietação. Já a 

ansiedade patológica, diferente da normal, deixa o indivíduo inerte, trazendo prejuízo ao seu 

bem-estar e à sua performance, e não possibilita que o sujeito tenha uma preparação para 

enfrentar possíveis situações de ameaça. (NARDI et. al., 1996) 

Completando o que o autor citou a cima, o Manual de Diagnóstico e Estatística de 

transtornos Mentais (APA, 2014) esclarece que o  

Medo é a resposta emocional a ameaça iminente real ou percebida, enquanto 

ansiedade é a antecipação de ameaça futura. Obviamente, esses dois estados se 

sobrepõem, mas também se diferenciam, com o medo sendo com mais frequência 

associado a períodos de excitabilidade autonômica aumentada, necessária para luta ou 

fuga, pensamentos de perigo imediato e comportamentos de fuga, e a ansiedade sendo 

mais frequentemente associada a tensão muscular e vigilância em preparação para 

perigo futuro e comportamentos de cautela ou esquiva. Às vezes, o nível de medo ou 

ansiedade é reduzido por comportamentos constantes de esquiva. (APA, 2014) 

 

Nesse sentido, podemos entender que, apesar de o medo estar presente na ansiedade, 

eles são distintos, e influenciam um ao outro. Como o exposto acima exemplifica, o medo se 

refere aos pensamentos de risco imediato, enquanto a ansiedade diz respeito à preparação para 

o risco que ainda poderá ocorrer.  

Após o esclarecimento dos termos compulsão alimentar e ansiedade, partindo do tema 

proposto “A relação da ansiedade e a compulsão alimentar em adolescentes”, conseguiu-se 

observar uma semelhança quanto aos seus sintomas, dessa forma, podendo um causar influência 

ao outro. Assim, segundo o que afirma Rosenbaum e White (2013): 

Algumas características constituintes da ansiedade podem ser importantes na 

expressão e persistência da compulsão alimentar. Trabalhos futuros examinando a 

evitação comportamental da ansiedade na compulsão alimentar podem ter influência 

nessa área. A evitação comportamental é uma característica marcante da ansiedade; 

pacientes com compulsão alimentar podem apresentar um padrão semelhante de 

evitação comportamental na alimentação e ansiedade. (ROSENBAUM e WHITE, 

2013) 

 

Nesse sentido, pode ser compreendido que o indivíduo, como meio de camuflar a 

ansiedade, ou evitar/distrair os sintomas, acaba desenvolvendo a compulsão alimentar como 

forma de refúgio, assim como o ato de roer as unhas ou de balançar a perna enquanto não está 

em movimento. Diante disso, é possível compreender que a ansiedade se encontra entrelaçada 

à compulsão alimentar. 

 

METODOLOGIA 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa de literatura, em que 

foram considerados como critério de inclusão e elegibilidade: trabalhos acadêmicos 



  

disponibilizados no meio digital de forma gratuita, no período de 2012 a 2022, e materiais que 

se encontram na língua portuguesa publicados no Brasil. 

Como meio de coleta de dados para o estudo, foram utilizados indexadores como o 

Scielo e a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). 

As palavras chaves utilizadas para a seleção de artigos estão expostas nos Descritores 

em Ciência e Saúde (DeCS), sendo elas: ansiedade, compulsão alimentar e adolescentes, as 

quais foram conectadas pelo conectivo boleando and.  

Ademais, como critérios de exclusão foram artigos acadêmicos publicados em outras 

línguas que não as supracitadas, disponíveis apenas com seus resumos on-line, fora do período 

pré-estabelecido e que fossem pagos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através da busca de trabalhos científicos, foram elaborados os seguintes quadros como 

os resultados obtidos seguindo os critérios propostos. 

 

Quadro 1 -  Apuração de resultados 

 

DESCRITOR 

TRABALHOS ENCONTRADOS TOTAL 

 BVS Scielo  

Ansiedade 569 667 1236 

Compulsão alimentar 68 21 89 

Ansiedade and 

compulsão alimentar 

17 5 22 

Compulsão alimentar 

and adolescentes 

6 2 8 

  Total de trabalhos 

encontrados 

1355 

           Fonte: Pesquisa realizada em meio eletrônico em maio de 2022. 

 

Como apresentado no Quadro 1 – Apuração de resultados, é perceptível a diferença de 

números de produções científicas encontradas a respeito da ansiedade e da compulsão 

alimentar. E após a junção dos descritores com o conectivo boleando and, esses números se 

reduzem radicalmente. 



  

Ao todo foram encontrados 1355 trabalhos científicos que se enquadram nos critérios 

estabelecidos. 

A fim de que seja feita a construção da análise, por conveniência, foram escolhidos 

cinco artigos científicos, nos quais foram encontrados nos descritores “Ansiedade and 

compulsão alimentar” e em “Compulsão alimentar and adolescentes”, como exposto no quadro 

a seguir: 

 

Quadro 2 – Trabalhos selecionados para análise 

Trabalho Base de Dados IES de Origem 

1.Reflexões sobre a compulsão alimentar: mal-estar, 

corpo e obesidade. 

Scielo Vínculo - SP 

2. Transtornos alimentares e manifestações orais em 

adolescentes. 

BVS Ciência Plural - RN 

3. Origem da obesidade em adolescentes: impressões 

dos cuidadores familiares assistidos na atenção primária 

à saúde 

BVS Revista de 

enfermagem da 

UFPI 

4. Ansiedade, qualidade do sono e compulsão alimentar 

em adultos com sobrepeso ou obesidade Scielo Revista da escola 

de enfermagem da 

USP  

5. Aspectos psicológicos em indivíduos com sobrepeso 

e obesidade 

BVS Saúde e Pesquisa, 

Maringá - PR 
Fonte: Pesquisa realizada em meio eletrônico em maio de 2022. 

 

No trabalho científico 1, a autora expõe o fato que, atualmente, os indivíduos possuem 

uma rotina mais dinâmica, em que a todo momento aparecem novos estímulos que fazem com 

que o homem busque aquilo, que consequentemente, pode gerar problemas tanto orgânicos 

quanto psíquicos. Isso cabe ao ramo alimentício, no qual as comidas rápidas e acessíveis, 

juntamente com uma rotina agitada, aumentam o consumo delas, podendo levar ao sobrepeso, 

que, diante disso, pode levar a causar angústia e insatisfação no sujeito, mediante os padrões de 

beleza estabelecidos pela sociedade. (SILVA, 2021) 

Perante sua pesquisa, a autora abriu questionamentos a respeito dessa angústia e mal-

estar que ficou frequente em seus atendimentos, como: “por que é tão difícil modificar o 

funcionamento dos indivíduos que buscam a satisfação momentânea no alimento? Seria um 

comer que vai além da função fisiológica? “. E através desses questionamentos foi notório para 

ela que grande parte dos seus pacientes, após a ingestão de grande quantidade de alimentos, 

apresentaram sentimento de culpa, principalmente em mulheres. Após algumas reflexões, esse 

ato de ingerir grandes quantidades de alimentos foi visto como um fator de satisfação em meio 

à angústia e mal-estar. (SILVA, 2021) 



  

O trabalho 2, assim como o primeiro trabalho, expõe sobre o padrão de beleza que é 

imposto pela sociedade atualmente que faz com que aumentem os problemas relacionados à 

ingestão de alimentos, causando uma desordem. (CHIMBINHA et. al., 2019) 

 O trabalho 3 apresenta uma pesquisa a qual foi feita com pais de adolescentes obesos. 

Nele podemos ver, através dos relatos de duas mães, que um fator que pode ter causado a 

obesidade dos seus filhos foi a ansiedade. Uma mãe descreve que, por conta da ansiedade, sua 

filha, logo após o almoço, já procura outra coisa para comer de forma compulsiva, sem estar 

com fome. Diante disso, os autores descrevem que, devido aos sintomas ansiosos, como 

taquicardia, inquietação e transpiração, podem desencadear esses atos compulsivos como forma 

de obter alívio. (LEITE et. al., 2020) 

O trabalho científico 4, assim como o 3, trata sobre a obesidade e que ela tem caráter 

multifatorial. Porém, ele aborda, por meio das suas pesquisas, que a obesidade pode levar o 

indivíduo a desenvolver ansiedade ou depressão. Que problemas no sono podem gerar uma 

compulsão alimentar como forma de satisfação. (FUSCO et. al., 2020) 

Por fim, no trabalho 5, apresentam-se dados que, segundo Scotton et. al. (2019), existem 

evidências moderadas de uma associação positiva entre a obesidade e os transtornos de 

ansiedade, também relatando diferenças entre os sexos, sendo que mulheres são mais 

suscetíveis ao desenvolvimento dos sintomas. Completam também que os indivíduos que 

possuem o maior nível de obesidade também possuem um grau elevado de ansiedade. 

(SCOTTON et. al., 2019) 

Em conclusão, com os resultados obtidos entre os cinco trabalhos científicos, podemos 

notar que de fato a ansiedade e a compulsão alimentar estão entrelaçadas como, por exemplo, 

para inibir a ansiedade o sujeito ingere uma grande quantidade de alimentos como forma de 

alívio dos sintomas, e quando a pessoa possui a compulsão alimentar, logo gera a ansiedade 

seja por não consegui se controlar no momento ou por questões estéticas que fogem do padrão 

de beleza estabelecido socialmente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante dos dados encontrados e os achados na literatura, conclui-se que o tema é 

importante para a psicologia mediante a busca do bem-estar do sujeito. 

Frente à quantidade escassa de trabalhos científicos sobre o tema, faz-se necessário que 

o tema proposto seja mais abordado e pesquisado para que se aprofunde na contextualização da 



  

relação entre a ansiedade e a compulsão alimentar. Em vista disso, este estudo objetivou 

contribuir para uma adição na discussão a respeito do tema.  

Conclui-se que ainda é necessária muita pesquisa e principalmente falar mais sobre o 

tema, pois se trata de um assunto de cunho social, devido ao aumento significativo dos casos 

de ansiedade após o período da pandemia de Covid-19, que, por consequência, em alguns casos, 

pode levar a desenvolver a compulsão alimentar.  
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